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Формування орфографічної грамотності в учнів 

Чому, взагалі, учні роблять орфографічні помилки? Чому останнім 

часом грамотність дітей помітно підупала? Чим це зумовлено? Причин є 

кілька. 

Одна з причин слабкої орфографічної грамотності школярів — це те, 

що діти тепер мало читають, а більше дивляться телевізор, звідти в 

основному черпають відомості про життя і світ. У їхній уяві, таким чином, не 

формуються правильні графічні образи слів. 

Але найбільше до поширення орфографічної неграмотності 

спричиняються вправи із завданням переписати слова чи речення, 

вставляючи пропущені в них орфограми. Якщо учень, виконуючи таку 

вправу, переписав слова чи речення і сяк-так повставляв пропущені букви, 

він вважає, що завдання виконав. Учитель у найкращому разі через день-два 

збере зошити, червоним олівцем виправить помилки та загадає слова з 

виправленнями записати по десять разів правильно. Роботу над помилками 

ніби й проведено, а проте ті самі помилки все-таки настирливо повторюються 

знову. 

Річ у тім, що перед тим, як записати слово, ми на якусь мить уявляємо 

його графічний образ, створюючи таким чином програму, яку й задаємо 

нашій руці до виконання. А якщо той графічний образ неясний або 

неправильний: із щербиною у вигляді двох крапок (знак пропуску 

орфограми) саме на потрібному місці або з помилкою, зробленою під час 

виконання домашньої тренувальної вправи? Така нечітка чи неправильна 

буде й команда для руки. 

Записане слово приблизно через півгодини переходить у постійну 

пам’ять. І найсильніший завжди той образ, який закарбовується в пам’яті 

першим. Отож, якщо він буде правильний, то й помилок у подальшому 

написанні слова не буде, а якщо неправильний — то помилка раз за разом 

даватиме про себе знати. 

Зробити вправи із пропущеними орфограмами справді навчальними 

можна кількома способами: або давати наприкінці підручника відповіді, як 

це робиться в підручниках із математики; або в словесних вправах 

зашифровувати якийсь вислів (ключ); або діяти на випередження. 

Щодо відповідей наприкінці підручника, то є така небезпека, що учень 

їх може механічно переписати, не вникаючи в суть орфограм. Проте це все-

таки матиме користь, бо слова будуть записані правильно, а отже, й у 

мимовільній пам’яті залишиться їхній правильний графічний образ. 

Набагато кращі вправи з ключем: якщо правильно виконаєш таку 

вправу, то прочитаєш щось зашифроване в ній. Такі вправи потребують 

певної зосередженості, виробляють навички класифікації явищ і, що 



найважливіше, забезпечують негайний самоконтроль. До всього додається 

ще й ігровий момент, певний азарт. 

На жаль, у шкільних підручниках таких вправ не знайти. Але вчитель 

може й сам їх скомпонувати. Наприклад, учні вивчають чи повторюють 

правопис апострофа. Підшукуємо якийсь цікавий вислів, як, скажімо, Марка 

Твена: Коли сумніваєтесь, говоріть правду. Весь вислів зашифрувати важко. 

Беремо два останні слова, записуємо їх окремими буквами одна під одною: 

перше слово призначаємо словам без апострофа, друге — словам з 

апострофом. За першими буквами шифрувати не можна: це не дає зробити 

м’який знак. Найкраще шифрування проводити за другими буквами. 

Заготовка врешті матиме такий вигляд: 

г  згарячу    п  сп’янілий 

о  посерйознішав   р  кропив’яний 

в  цвях    а  кар’єра 

о  морквяний   в  зв’язок 

р  присвята   д  здоров’я 

і  різдвяний    у  сурм’яний 

т  стюардеса 

ь  тьмяний 

Після цього змішуємо слова першої і другої колонок, не змінюючи, 

проте, їхньої послідовності: 

Згар..ячу, посер..йознішав, сп..янілий, цв..ях, кропив..яний, кар..єра, 

моркв..яний, присв..ята, зв..язок, різдв..яний, ст..юардеса, здоров..я, 

сурм..яний, тьм..яний. 

І до цього даємо завдання: Запишіть слова у дві колонки: 1) без 

апострофа; 2) з апострофом. З других букв повинно скластися закінчення 

вислову Марка Твена: “Коли сумніваєтесь, …” 

Якщо ж загадуємо виконати вправу на вставляння пропущених 

орфограм з підручника, у якому не передбачено ні відповідей, ні ключів, то в 

такому разі слова з такими орфограмами впереміш з кількома подібними, 

яких нема у вправі, один учень записує на дошці, а всі інші в зошити ще до 

виконання цієї вправи. Написання деяких із них діти коментують. Не 

лякаймося, що учні ці записи використають, виконуючи вдома вправу. 

Навпаки, це тільки сприятиме грамотності, тим запобіжимо багатьом 

майбутнім помилкам, бо в пам’яті дітей залишаться правильні графічні 

образи проблемних для написання слів. 

Для вироблення стійкої грамотності, крім цього, варто час від часу 

проводити короткі, на 10—15 хвилин, навчальні диктанти. Один з видів 

такого диктанту полягає в тому, що загадуємо дітям, уважно придивляючись 

до написання слів, прочитати відповідний текст із вправи підручника (у 

тексті повинні бути проставлені всі букви й розділові знаки) або з хрестоматії 

з української літератури. Основне, щоб текст був на той час в усіх учнів під 

рукою. Попереджуємо їх, що за цим текстом відразу після його прочитання 

вони писатимуть диктант на оцінку. Причому за кожну допущену помилку 

оцінка буде знижена на один бал (початковий бал — 12). Готуватися до 



такого диктанту діти можуть і вдома. У такому разі вказуємо текст з 

хрестоматії щонайменше сторінок на дві (від таких слів до таких), з якого для 

диктанту буде використано лише певну частину. Подібні диктанти 

сприятимуть цілеспрямованому запам’ятовуванню графічних образів слів.  

Діти часто роблять помилки через неуважність, через невміння 

контролювати написане ними. Виробленню звички стежити за власним 

письмом можуть сприяти навчальні диктанти з наступною самоперевіркою. 

Коли учні напишуть такий короткий диктант, загадуємо їм знайти в 

підручнику цей текст (вказуємо вправу або сторінку), звіритися з ним і 

виправити власні помилки. За виправлені помилки оцінка ні в якому разі не 

буде знижена, знижується оцінка лише за пропущені невиправлені помилки 

(орфографічні й пунктуаційні). 

До появи помилок спричиняється сам правопис, коли відповідно до 

його вимог передбачено розбіжність між вимовою й написанням. Наприклад, 

вимовляємо [прозˊба], а пишемо просьба, вимовляємо [будˊхто], а пишемо 

будь-хто, пишемо через дефіс будь-який, але без дефіса абиякий; так само з 

давніх-давен і з усіх усюд тощо. Подібні слова слід якомога частіше 

використовувати в різних тренувальних вправах, постійно наголошуючи на 

їхніх правописних особливостях.. 

Неправильне написання слів може статися під впливом місцевої 

говірки. У деяких місцевостях кажуть робе, а відповідно до літературної 

норми слід казати й писати робить; кажуть [к’іслий], а літературна вимова й 

відповідно написання має бути кислий. Проте найчастіше помилки 

трапляються в написанні рідковживаних і маловідомих слів: у пам’яті дітей 

нема їхніх графічних образів. Щоб усунути цю ваду, потрібно всіляко 

поповнювати лексичний запас дітей. 

Кожного разу, коли учні читають речення із вправ або записують їх на 

дошці чи в зошити, слід звертати увагу на значення окремих слів. Наприклад, 

у реченні Поміж широкою синьою биндою Дніпра та юрбою зелених гір 

побігла з Канева триверстова піскувата дорога до Шевченкової могили 

(М.Коцюбинський) потрібно з’ясувати значення не тільки рідкісних слів 

бинда (стрічка) і триверстовий, а й Канів і навіть юрба, яке ту вжито в 

переносному значенні. Така робота над словом не тільки суттєво збагачує 

лексичний запас дітей, а й підвищує їхню грамотність. 

Заохочує дітей до вдосконалення їхньої грамотності також регулярна 

неупереджена перевірка їхніх знань. Для цього варто практикувати 

наприкінці кожної теми короткі письмові опити (тести), якими одночасно 

охоплюємо весь клас. Наприклад, підсумовуємо вивчення вживання м’якого 

знака. Заготовляємо чотири варіанти опитів приблизно такого зразка: 

 

Українська мова. 5 клас. І півріччя, урок № 12. Варіант А 

01. Запишіть номер, під яким зібрано всі букви, що після них можна 

ставити м’який знак у будь-який позиції. 

1) м, в, п, б, ф; 2) ш, ч, ж, г, к; 3) д, т, з, с, ц, л, н; 4) с, з, р, к, л, м; 5) д, 

т, ж, ш, п, б. 



02. Запишіть номери слів, якими треба закінчити вислів: У середині 

слова м’якість приголосних звичайно не позначаємо перед… 

1) губними; 2) м’якими; 3) пом’якшеними; 4) шиплячими; 5) дзвінкими. 

03. Запишіть номери слів, у кінці яких слід поставити м’який знак. 

1) степ.. ; 2) верф..; 3) палец..; 4) (багато) бур..; 5) осін..  

04. Запишіть номери слів, у середині яких слід поставити м’який знак 

1) пал..чик; 2) камін..чик; 3) куз..ня; 4) різ..бяр; 5) цвірін..чати. 

05. Зробіть те саме, що й у завданні 04 (іменники тут вжито в 

місцевому відмінку). 

1)жмен..ці; 2) хатин..ці; 3) кин..ся; 4) підніс..ся; 5) нян..чин.  

06. Зробіть те саме, що й у завданні 04, у словах іншомовного 

походження. 

1) сер..йозно; 2) порт..єра; 3) миш..як; 4) С..єрра; 5) Рив..єра. 

 

Бланк для відповідей (смужка паперу) може мати такий вигляд (зразок 

тут подається відразу з відповідями): 

 

Українська мова, 20.10.2013 р. 

Учень _ _ _ _ класу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Варіант _А _ 

 

01 3 03 3, 5 05 1, 3, 5 

02 2, 3, 4 04 1, 4 06 2, 4 

Оцінка _ _ _ _      Підпис_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Таких варіантів повинно бути чотири, щоб учні не змогли підглянути 

одне в одного. Питання в усіх варіантах залишаємо ті самі, змінюємо тільки 

дидактичний матеріал і позиції правильних відповідей. Опит триває 5—7 

хвилин і охоплює весь клас, перевірка забирає не більше 15 хвилин. Таке 

загальне, неупереджене й швидке, з малою затратою часу опитування дає 

змогу встановлювати майже постійний зворотний зв’язок між учителем і 

учнями. 

Питань має бути 6. За кожну правильну відповідь учитель зараховує 

два бали (6 Х 2=12). Правильною слід вважати тільки ту відповідь, коли всі 

цифри в рядку повністю збігаються. Якщо є розходження навіть в одній 

цифрі, то це свідчить, що учень не знає як слід правила. Така відповідь не 

зараховується. 

Проте всі зусилля вчителя-мовника можуть виявитися марними, якщо 

вчителі інших предметів будуть байдужі до власної мовної культури і мовної 

культури учнів. Це помічено давно: “Грамотність є результатом не тільки 

вивчення мови, граматики, правопису, а й цілої системи шкільного навчання 

взагалі. Тому-то такого широкого розмаху набула практика запровадження в 

наших школах єдиного  мовного  режиму,  який має охоплювати 

буквально всі ділянки шкільного життя. 

Невідступний контроль за здійсненням єдиного режиму грамотного 

письма й культури усної мови лежить перш за все на обов’язку вчителя мови. 



Суворе додержання вимог режиму безперечно позитивно впливає на 

зміцнення та удосконалення правописних навичок. Відсутність же таких 

єдиних вимог, недооцінка значення єдиного мовного режиму в школі можуть 

привести до дуже небажаних наслідків: до своєрідної розбещеності письма, 

до розхитування і навіть руйнування тих навичок, які учні з великими 

труднощами здобули в попередніх, зокрема в початкових класах. Ось чому 

вчитель не може бути байдужим до того, чи здійснюється єдиний мовний 

режим у школі, чи ні” (Методика викладання української мови в середній 

школі / За редакцією С.Х.Чавдарова і В.І.Масальського. — К.: Радянська 

школа, 1962. — С. 228—229). На жаль, єдиний мовний режим як 

обов’язковий у школі залишився поки що в минулому. 

Формування грамотності в учнів, як і вироблення в дитини навичок 

правильного мовлення, базується насамперед на психологічному підґрунті. 


